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Årsmöte Svensk Intresseförening för tal och språk, SITS, 2022-02-16 
 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt upprättande av närvarolista: 

Mötet väljer Unn Görman som ordförande under årsmötet. Camilla Svedelius väljs av 

mötet att vara sekreterare. 

 

Närvarande medlemmar: Barbro Bruce, Astrid Frylmark, Unn Görman, Marika Habbe, 

Åsa Holfve, Ulrika Ivarsson, Ann Jacobson, Ulrika Marklund, Sofia Norrman, Anna 

Strömberg, Camilla Svedelius, Annika Söder, Annelie Westlund. 

 

2. Val av två justerare och tillika rösträknare: Annika Söder och Astrid Frylmark väljs till 

justerare och rösträknare. 

 

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. Mötet fastställer att årsmötet har utlysts 

stadgeenligt. 

 

4. Fastställande av dagordning. Ingen förändring av dagordning behövs. 

 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen godkänns. 

 

6. Revisionsberättelse. Föreningens revisor Sofia Norrman läser upp 

revisionsberättelsen. Mötet godkänner revisionsberättelsen. 

 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet beslutar att ge fortsatt ansvarsfrihet till 

styrelsen. 

 

8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget. Anna Strömberg delger mötet 

styrelsens budgetförslag. Mötet beslutar att godkänna verksamhetsplan och budget. 

 

9. Fastställande av avgift. Mötet beslutar att medlemsavgiften förblir oförändrad 350 kr 

ordinarie medlemsavgift och 150 kr för studenter och pensionärer. 

 

10. Förslag om stadgeändring att utöka styrelsen med två ledamöter, som beslutats vid 

ordinarie medlemsmöte den 2022-02-02, fastställs. Ny skrivning i stadgarna, 3§ 

Styrelse: Föreningens styrelse ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, 

samt fem övriga ledamöter. Styrelsen har möjlighet att uppdra åt extern funktion att 

administrera föreningens ekonomi. Kassören har ansvar för kontakter med den externa 



 
    Organisationsnummer 846003-5887 
 
 

funktionen och för att uppdraget fortlöper enligt överenskommelse. Ordförande väljs av 

årsmötet. Övriga poster inom styrelsen fördelas vid konstituerande styrelsemöte. Enligt 

föreningens stadgar ska en ändring i föreningens stadgar tas vid två föreningsstämmor varav 

en ska vara ordinarie. 

 

11. Antal styrelseledamöter fastställs enligt ny skrivning i stadgarna ovan till 9 ledamöter. 

 

12. Val av styrelseledamöter: 

Annelie Westlund väljs till ordförande, omval 2 år 

Anna Strömberg, ledamot, omval 2 år 

Åsa Holfve, ledamot, omval 2 år 

Barbro Bruce, ledamot, omval 1 år 

Ulrika Ivarsson, ledamot, nyval 2 år 

Ulrika Marklund, ledamot/suppleant, nyval 2 år 

Marika Habbe, Ann Jacobson och Camilla Svedelius valdes som ledamöter för 2 år 

2021 och kvarstår därmed under 2022. 

 

13. Val av revisor jämte revisorssuppleant: Sofia Norrman väljs till revisor och Astrid 

Frylmark till revisorssuppleant.  

 

14. Val av valberedning: Julia Labba och Kristina Öman kvarstår som valberedning. 

Styrelsen får av mötet i uppdrag att försöka utöka valberedningen med ytterligare två 

namn. 

 

15. Behandling av propositioner och i rätt tid inkomna motioner. Inga propositioner har 

inkommit. 

 

16. Mötet avslutas. 

 

 

 

Unn Görman Camilla Svedelius 

Mötesordförande Sekreterare 

 

 

 

Annika Söder Astrid Frylmark 

Justerare Justerare 


